إعالن طرح العطاء رلم (/1ح ن)2018/
الخاص بتمدٌم خدمات فحص جودة وجاهزٌة الخدمات االلكترونٌة للمؤسسات الحكومٌة
ٌسر وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات دعوة الشركات المحلٌة المختصة منفردة او مؤتلفة لتمدٌم خدمات فحص جودة
وجاهزٌة الخدمات االلكترونٌة للمؤسسات الحكومٌة ،وعلى الراغبٌن باالشتران فً هذا العطاء مراجعة لسم العطاءات فً الوزارة
اعتبارا ً من  2017/3/99لتسلم نسخ العطاء وفك اآلتً :
 .9وصف العمل  -:خدمات فحص جودة وجاهزٌة الخدمات االلكترونٌة للمؤسسات الحكومٌة.
 .2ثمن نسخة المنالصة الواحدة ( )55دٌنار أردنً غٌر مستردة.
ٌ .3مكن شراء نسخ المنالصة منن سنكرتٌر لجننة العطناءات الخاصنة فنً النوزارة ابتندا ًء منن السناعة العاشنرة منن صنباح ٌنوم االثننٌن
الموافك .2598/3/99
ٌ .4تم شراء وثائك العطاء واستالمها من لبل مندوب الشركة بموجب تفوٌض رسمً صادر عنن الشنركة باافنافة إلنى نسنخ رسنمٌة
مصدلة من شهادة تسجٌل الشنركة وشنهادة المفوفنٌن بنالتولٌ  ،علمنا بنننل لنن ٌنتم بٌن نسنخ العطناء فنً حالنة عندم تمندٌم هنذ
الوثائك.
 .5آخر موعد لبٌ نسخ المنالصة هو الساعة الثانٌة من ظهر ٌوم االحد الموافك .2598/3/25
 .6آخر موعد لمبول االستفسارات حول وثائك العطاء هو ٌوم االربعاء  2598/3/28وبالبرٌد االكترونً على العنوان التالً
 .1eGovt2018t@moict.gov.joوآخر موعد للرد على هذ االستفسارات هو ٌومالثالثاء الموافك .2018/4/3
 .7تمدم العروض فً ثالث مغلفات مغلمة ومنفصلة ومعنونل بوفوح باسم ورلم العطاء واسم الشركة على النحو التالً:
 المغلف األول ٌتفمن العرض الفنً والمرص االلكترونً التاب لل م الوثائك المطلوبة الالزمة (على أن تمندم ( )3ثنالث نسنخ
ورلٌة ( 9أصلٌة و 2صورة) ونسخة إلكترونٌة).
 المغلنف الثننانً ٌتفننمن العننرض المننالً والمننرص االلكتروننً التنناب لننل (علننى أن تمنندم ( )3ثننالث نسننخ ورلٌننة ( 9أصننلٌة و2
صورة) ونسخة إلكترونٌة) وٌتفمن أٌفا نموذج عرض المنالصة معبن ومختوما ومولعا حسب االصول من لبل المنالص.
 المغلف الثالث ٌتفمن كفالة الدخول بالمنالصة.
 .8تمدم كفالة دخول المنالصة حسب نمنوذج الكفالنة المرفنك بالوثنائك باسنم معنالً وزٌنر االتصناالت وتكنولوجٌنا المعلومنات باافنافة
لوظٌفتل على أن تبمى سارٌة المفعول لمدة (ٌ )95وما ً من تارٌخ تمندٌم العنروض وباسنم ورلنم العطناء وبمٌمنة ( )4,000أربعنة االف
دٌنار أردنً بمغلف مغلك منفصل (المغلف الثالث) .ولن ٌتم لبنول الشنٌكات البنكٌنة ككفالنة دخنول عطناء حٌنث سنٌتم اسنتبعاد عنروض
الشركات الممدمة لهذ الشٌكات.
 .9ترفك بالعرض الفنً الممدم من المنالص شهادة مصدلة بتسجٌل الشركة والنظام األساسً لها.
 .95تودع العروض فً صندوق العطاءات الخاصة لدى لسم العطاءات فً موعد ألصا الساعة الثانٌة من ظهر ٌنوم الثالثناء الموافنك
 2598/4/95من لبل مندوب الشركة المخول بذلن.
 .11سٌتم فتح العروض الفنٌة والكفاالت مبدئٌا ً الساعة الثانٌة والنصف من ظهر ٌوم الثالثاء الموافك .2598/4/95
ٌ .12حك للوزارة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن ٌترتب عن هذا االغاء أٌة مطالبة مالٌة أو لانونٌة أو خالفهما اتجا أي
من المنالصٌن المشاركٌن بالعطاء.
ٌ .13مكن للمهتمٌن االطالع على وثائك العطاء على مول الوزارة  ، www.moict.gov.joعلما بنن هذ النسخة غٌر معتمدة
للمشاركة فً العطاء.
 .14سٌتم تحمٌل أجور ااعالن على من ٌُحال علٌل العطاء.
 .15لمزٌد من المعلومات ٌرجى مراجعة:
سكرتٌر لجنة العطاءات الخاصة _ لسم العطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات _ الدوار الثامن
تلفون / 5855642 :فاكس5861059 :
رئٌس لجنة العطاءات الخاصة

